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Kommunstyrelsen

Visit Linköping & Co AB - Uppfyllelse av det kommunala
uppdraget 2021
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Visit Linköping & Co AB:s verksamhet under 2021 bedöms ha varit
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen
för de kommunala befogenheterna.
Ärende
Kommunstyrelsen samlar i sin uppsiktsplikt in redovisningar från bolagen om
hur de uppfyllt sina uppdrag. Visit Linköping & Co AB har i bilaga redovisat
hur bolaget uppfyllt det kommunala ändamålet och uppdraget under 2021. I
bilaga finns även Visit Linköping & Co Bolagsstyrningsrapport för 2021. Det
är styrelsens och bolagsledningens uppfattning att bolaget genom sin
verksamhet under 2021 fullgjort sitt uppdrag och uppnått sina mål.
Långsiktiga finansiella mål

Mål

2021

2020

2019

Avkastning på totalt kapital, %

>0-2

9,5

Neg

Neg

Soliditet, %

> 28

48,6

58,2

48,7

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Nedan följer Kommunledningsförvaltningens sammanfattning av bolagets
uppfyllelse kopplat till uppdraget.
Bolaget bedriver kommunal verksamhet enligt självkostnadsprincipen,
likställighetsprincipen och lokaliseringsprincipen.
Precis som föregående år har pandemin präglat bolagets verksamhet och
ekonomi under 2021. Tack vare strukturella åtgärder och alternativa
sysselsättningar har de ekonomiska effekterna dock begränsats. På grund av
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restriktioner var mötes- och evenemangsverksamheten i stort sett obefintlig
fram till att restriktionerna släpptes 29 september. Skolverksamheten i Konsert
& Kongress tillsammans med vaccinationscentralen i Saab arena som Visit
Linköping & Co driver på uppdrag av Region Östergötland, har varit viktiga
verksamheter för att sysselsätta personal och för att lindra negativa ekonomiska
effekter för bolaget.
Från oktober och framåt återkom evenemangs- och mötesverksamheten med
full kraft och bolaget genomförde under hösten hela 51 evenemang i Linköping
Konsert & Kongress, samt några större konferenser som Liberalernas
partistämma. Under hösten har bolaget anpassat sin verksamhet efter nya
riktlinjer och restriktioner. 1 december införde bolaget nya rutiner med
vaccinationsbevis vid bolagets konserter och 23 december infördes nya
avståndsbestämmelser vilket återigen påverkade bolagets evenemang. I övrigt
har planering inför SM-veckan i juni 2022 har varit en viktig del i bolagets
eventuppdrag och bolaget har också samarbetat med andra kommunala aktörer
kring genomförandet av Vinterkartan, nyårsfirande och julmarknad i Gamla
Linköping.
Bolagets besöksnäringsuppdrag från Linköpings kommun har däremot
genomförts enligt plan, med fokus på att underlätta återhämtningen av
besöksnäringen under och efter pandemin. Bolaget har utifrån sitt ordinarie
besöksnäringsuppdrag och Kickstart Linköping genomfört flera framgångsrika
marknadsföringskampanjer och utvecklingsprojekt för att stimulera nya
reseanledningar och produkter.
Under 2021 offentliggjordes bland annat planerna på etablering av LasseMajas
deckarhus och en båtlinje från Linköping city till Bergs slussar. Visit
Linköping & Co har tillsammans med Linköping Innersta initierat ett
värdskapsprojekt för att lyfta värdskapet i Linköping och värdskapsroboten
Folke blev ett nytt, uppmärksammat inslag i Linköpings värdskap. Bolaget har
dessutom projektlett Kinda kanals 150-årsfirande och lanserat nya digitala
guidningar. Kickstart Linköping möjliggjorde extra satsningar på
marknadsföring och bolaget har bland annat genomfört kampanjerna Ankan i
Linköping, #48timmarhosgrannen och digitala kampanjer med Gamla
Linköping i fokus. På kommunens uppdrag har Visit Linköping arbetat fram en
handlingsplan för utvecklingen av Gamla Linköping och deltar tillsammans
med Kultur- och fritidsförvaltningen och Gamla Linköping i projektet
Kulturkartan som finansieras av Tillväxtverket. Verksamhet för att attrahera
möten och kongresser till regionen har beskrivits inom ramen för East Sweden
Convention Bureau. Sommaren 2021 blev en rekordsommar för antalet
gästnätter på hotell, vandrarhem och stugbyar och även höstmånaderna nådde
rekordsiffror.
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I början av året gjorde bolaget ytterligare uppsägningar av personal för att
anpassa sig till det ekonomiska läget. I början av året användes också
korttidsarbete som ett verktyg, men bolagets ansökan avslogs av Tillväxtverket
på grund av utdelning inom koncernen. Bolaget har överklagat beslutet, men i
skrivande stund är ärendet inte avgjort. När mötes- och eventverksamheten
drog igång med full kraft i oktober fick bolaget utmaningar med bemanning
och kompetens för att genomföra sin verksamhet. Timanställningar har varit ett
viktigt verktyg för att möta den ökade efterfrågan, men bolaget har också inlett
nyrekryteringar för att klara att genomföra sin verksamhet.
I december 2021 tog Kommunstyrelsen ett inriktningsbeslut kring Visit
Linköpings framtida verksamhet och ett arbete inleddes med att se över bland
annat uppdrag, ägardirektiv och hyresmodeller för att ge bolaget förbättrade
möjligheter att utveckla besöksnäringen i Linköping.
Årets resultat efter finansiella intäkter och kostnader uppgick till 4 mnkr (-17).
Årets nettoomsättning uppgick till 63 mnkr (51).
Kommunledningsförvaltningen bedömer att Visit Linköping & Co AB:s
verksamhet för 2021 har varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse - Visit Linköping & Co AB - Uppfyllelse av det kommunala uppdraget 2021,
2022-03-09
Bilaga 1 - Visit Linköping & Co AB, Måluppfyllelse 2021
Bilaga 2 - Visit Linköping & CO AB, Bokslut 2021
Bilaga 3 - Visit Linköping & CO AB, Bolagsstyrningsrapport 2021
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Bakgrund
Kommunfullmäktige fastställer gemensamt ägardirektiv och särskilda
ägardirektiv för de kommunala bolagen. Ägardirektiven innehåller bland annat
Uppdrag samt Långsiktiga avkastnings- och soliditetskrav. I gemensamt
ägardirektiv anges särskilt att helägt bolag ska ta fram egna styrdokument inom
områdena intern kontroll, ekonomi- social hållbarhet- säkerhet-, miljö-, och
personalområdet där kommunens styrdokument är vägledande. Bolagen ska
driva sin verksamhet enligt aktiebolagslagen och inom bolagsordningens ram
samt med beaktande av ägardirektiven.
För bakgrund till gällande lagstiftning se tjänsteskrivelse ”Linköpings Stadshus
AB – Uppfyllelse av det kommunala uppdraget 2021”.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-förhandling eller information är inte påkallad.
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